KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-06-04

§ 213
Svar på motion från Marie Wadström (KD) m.fl. om
kultursommarjobbare i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2018:528
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att
nämnden för Kultur & Fritid efter behandling av motionen på nämndens
sammanträde redan initierat planering och genomförande av motionens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Marie Wadström (KD) och Niklas Mattsson (KD) föreslår i motion som
anmäldes i kommunfullmäktige den 2 september 2018, § 146, att anställa
kultursommarjobbare 16-20 år för underhållning i Kungsbacka under
sommarveckorna.
Kultursommarjobbarna ska locka turister och ge Kungsbacka möjlighet att visa
upp den höga kvalitet som finns på Kungsbackas kulturskola och estetiska
program på Aranäsgymnasiet. Vidare är syftet att arbetet som
kultursommarjobbare ska ge ungdomarna kontakter och inblick i arbetslivet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-13
Nämnden för Kultur & Fritid, 2019-01-31, § 6
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-01-22
Remiss från kommunstyrelsen, 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-02, § 351
Kommunfullmäktige, 2018-09-11, § 146
Motion från Marie Wadström (KD) och Niklas Mattsson (KD) om
kultursommarjobbare i Kungsbacka kommun, 2018-09-02
Beslutet skickas till
Marie Wadström (KD), Niklas Mattsson (KD)

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-13
Diarienummer

KS/2018:528

Svar på motion Marie Wadström (KD) m.fl. om kultursommarjobbare i Kungsbacka
kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden för Kultur &
Fritid efter behandling av motionen på nämndens sammanträde redan initierat planering och
genomförande av motionens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Marie Wadström (KD) och Niklas Mattsson (KD) föreslår i motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 2 september 2018, § 146, att anställa kultursommarjobbare 16-20 år för
underhållning i Kungsbacka under sommarveckorna. Kultursommarjobbarna ska locka turister och ge
Kungsbacka möjlighet att visa upp den höga kvalitet som finns på Kungsbackas kulturskola och
estetiska program på Aranäsgymnasiet. Vidare är syftet att arbetet som kultursommarjobbare ska ge
ungdomarna kontakter och inblick i arbetslivet.
Beslutsunderlag
Nämnden för Kultur & Fritid, 2019-01-31, § 6
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-01-22
Remiss från kommunstyrelsen, 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-02, § 351
Kommunfullmäktige, 2018-09-11, § 146
Motion från Marie Wadström (KD) och Niklas Mattsson (KD) om kultursommarjobbare i Kungsbacka
kommun, 2018-09-02

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 oktober 2018 att remittera motion från Marie Wadström
(KD) och Niklas Mattsson (KD) om kultursommarjobbare i Kungsbacka kommun till nämnden för
Kultur & Turism för beredning.
Kommunledningskontoret
Jesper Edlind
0300-83 42 34
jesper.edlind@kungsbacka.se
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Förvaltningen för Kultur & Fritid har i sin beredning av ärendet föreslagit ett bifall till motionen och i
tjänsteskrivelsen beskrivit hur genomförande ska ske. Detta innefattar: rekrytering av ungdomar,
personalresurser för ändamålet, administration samt organisation. Vidare beskrivs kostnader och
finansiering. Under 2019 kommer satsningen belasta nämnden för Kultur & Fritids budget. Det finns
emellertid inget beskrivet om satsningen ska fortsätta kommande år – endast att den genomförs på
försök som ett internt samarbete. I tjänsteskrivelsen återfinns inte heller beskrivning om hur
finansiering i så fall ska ske.
Då nämnden för Kultur & Fritid efter behandling av motionen på nämndens sammanträde 31 januari
2019, § 6, redan initierat planering och genomförande av motionens förslag bör motionens syfte anses
uppfyllt. Motionen ska därmed anses besvarad.
Beslutet skickas till
Marie Wadström (KD), Niklas Mattsson (KD)

Jesper Edlind
HR-chef

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

2019-01-31

§6

(KD)-motion om kultursommarjobbare - yttrande till kommunstyrelsen
KFT/2019:17

1.1.5.1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2018-10-02 remitterat (KD)-motion om
kultursommarjobbare i Kungsbacka kommun till nämnden för Kultur & Turism för yttrande.
Yttrandet ska inlämnas till kommunstyrelsens diarium senast 2019-01-31.
I tjänsteskrivelse 2019-01-22 föreslår förvaltningen för Kultur & Fritid bifall till motionen och
beskriver i yttrandet:


Rekrytering av ungdomar
Kostnader
Personal
Administration
Organisation

Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-01-22
KD-motion, 2018-09-02
Kommunfullmäktige, 2018-09-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-02
Remiss från kommunstyrelsen, 2018-10-15
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-01-22
Diarienummer

KT/2018:154
KFT/2019:17

(KD)-motion om kultursommarjobbare i Kungsbacka kommun
- yttrande KS 2018:528

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2018-10-02 remitterat (KD)-motion om
kultursommarjobbare i Kungsbacka kommun till nämnden för Kultur & Turism för beredning.
Yttrandet ska inlämnas till kommunstyrelsens diarium senast 2019-01-31.
Förvaltningen för Kultur & Fritid bifaller motionärens förslag enligt nedan:
Rekrytering av ungdomar
•

Förvaltningen går ut brett via sociala medier och direkt till Kulturskolans äldre elever.

•

Intresserade ungdomar kallas till en workshop med audition.

•

I workshopen sätts lämpliga grupper samman.

•

Under våren får grupperna träffas med handledare och slipa på sitt koncept.

•

Grupperna repar sedan en vecka och lär sig lite om säkerhet vid gatuframträdanden.

Kostnader
•

Löner till ungdomarna, 100 000 kr.

•

Marknadsföring, tröjor, banderoller, fika med mera, 10 000 kr.

•

Konceptet ryms inte inom kommunens organisation för feriearbete. Det är i dagsläget oklart
om de destinerade pengarna från riksdagen för sommarlovsaktiviteter kommer att utgå 2019.
Kostnaden kommer således att belasta förvaltningen för Kultur & Fritid.

Kultur & Fritid
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Personal
•

Två personer jobbar direkt mot gruppen, en lärare och en ungdomskonsulent.

•

Förvaltningen har vid behov backup i ordinarie sommarlovsverksamhet.

Administration
•

Förvaltningen står för den administration som krävs.

Organisation
•

Förvaltningen genomför detta på försök som ett internt samarbete.

•

Förvaltningen kommer att söka samarbete med ideella krafter.

•

Förvaltningen står för utrustning.

•

Förvaltningen står för logistik, det vill säga köra ungdomar och utrustning till och från
kommunens olika delar.

•

Förvaltningen står för den handledning som de unga artisterna behöver.

Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-01-22
KD-motion, 2018-09-02
Kommunfullmäktige, 2018-09-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-02
Remiss från kommunstyrelsen, 2018-10-15
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

Stefan Löfmark
Verksamhetschef

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-10-02

§ 351

Remiss av motion från Niklas Mattsson (KD) om kultursommarjobbare i Kungsbacka
kommun
KS/2018:528

1.1.1.2

Förslag till beslut I kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & Turism för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Mattsson (KD) har inkommit med en motion om kultursommarjobbare i Kungsbacka
kommun till kommunfullmäktige den 11 september 2018.
Beslutsunderlag
Motion från Niklas Mattsson (KD) 2018-09-02, Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott
remitterar motionen till nämnden för Kultur & Turism för beredning.

Kommunfullmäktige 2018-09-11 § 146, Beslut: Kommunfullmäktige remitterar
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga att
kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & Turism för
beredning, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Turism

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-09-11

§ 146
Anmälan av motion från Niklas Mattsson (KD) om
kultursommarjobbare i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2018:528
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Mattsson (KD) har inkommit med en motion om kultursommarjobbare i
Kungsbacka kommun.
Beslutsunderlag
Motion från Niklas Mattsson (KD), 2018-09-05
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras
till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

2018-09-02

Motion till Kungsbacka kommunfullmäktige
Kultursommarjobbare iKungsbacka kommun!
Kungsbacka är en sommarkommun för både de som bor i kommunen och alla turister som
besöker oss från hela världen.
Vi haren kvalitativ hög utbildning i vår kulturskola och estetprograrr~ på Aranäsgymnasiet. Våra
ungdomar utbildas i bl a dans, teater, musik, konst, media ocr lär sig spela ett instrument.
För att bli mer förberedda för kommande arbetsliv är det viktigt att skapa kontakter och inblick i
arbetsliv och omvärld. Låt därför kommunens invånare och turister bjudas på underhållning
under några sommarveckor varje år genom kultursommarjobbare.
Tanken är att några kultursommarjobbande ungdomar 16-20 år ger invånare och turister
högklassiga föreställningar underhållning på Kungsbacka stads torg och gator samt alla
kommundelar.
Kultursommarjobbarna ska helt enkelt inte gå att missa då de bjuder på en oförglömlig show!
Göteborgs stad har under några år arbetat med kultursommarjobbare med ett mycket lyckat
resultat. Det är "fest" under dessa veckor. Det är dags för Kungsbacka kommun att arbeta med
kultursommarjobbare.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att anställa kultursommarjobbare.

C~~ ~ ~

Marie Wadström

/V'

Niklas Mattsson

