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73
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Kulturnämnden, Ekonomikontoret

07.154

86
aprilkf12

Ansökan om tilläggsanslag för Luleå Sommarbiennal 2007
Bilaga:
Budget
Utdrag ur rapporten
Bakgrund
Under 2007 planerar konstnärsgruppen Kilen att genomföra en
sommarbiennal. Arrangemanget har återkommit vartannat år sedan år 2000.
Kulturförvaltningen har vid beredning av ansökan om ekonomiskt bidrag till
arrangemanget konstaterat att arrangemanget har minskat pga att tidigare
finansiärer ej längre lämnar ekonomiska bidrag. Den budget som Kilen
presenterat (se bilaga) innebär en kostnadsram på 1 726 kkr och förutsätter en
kommunal finansiering på 1 200 kkr. Luleå kommun har, utöver kulturförvaltningen, tidigare år medfinansierat biennalen enbart via utvecklingskontoret (Mål-1 medel) och tekniska förvaltningen.
Kulturnämnden anser sig kunna avsätta 200 kkr och ansöker hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 1 000 kkr. Nämnden ansöker samtidigt om ett
nivåhöjande anslag på 500 kkr för åren 2008-2011 för att långsiktigt stödja
arrangemanget.
EKONOMIKONTORETS YTTRANDE
Ekonomikontoret föreslår, under förutsättning att ansökan om tilläggsanlag
tillstyrks, kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

-

bevilja tilläggsanslag på 1 000 kkr till kulturnämnden för att finansiera
Luleå Sommarbiennal. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda behov
avslå kulturnämndens framställning om nivåhöjande anslag på 500 kkr
för åren 2008-2011.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bevilja tilläggsanslag på 1 000 kkr till kulturnämnden för att finansiera
Luleå Sommarbiennal. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda behov

-

frågan om nivåhöjande anslag för åren 2008-2011 hänskjuts till budgetberedningen.

_____
Erika Josbrandt, Börje Lööw och Ylva Strutz yrkar återremiss.
Omar Jakobsson, Annika Eriksson, Karl Petersen och Johan Sparrman yrkar
bifall till arbets- och personalutskottets förslag.
Mattias Karlsson yrkar avslag på kulturnämndens framställning.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
Mattias Karlsson reserverar sig mot beslutet.
_____
Sommarbiennalen, Vinterbiennalen och det internationella skulptursymposiet Skulpturpark Kronan har bedrivits som ett EU-projekt 2000-2005
med benämningen LICA (Luleå International Centre of Art).
En projektrapport har utarbetats 2006.
Utdrag ur rapporten bifogas.
Omar Jakobsson, Annika Eriksson, Ylva Strutz, Camilla Hansen, Jonas
Brännberg, Nina Berggård, Karl Petersen, Conny Sundström, Eva HedesandLundkvist och Mikael Leisjö yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Mattias Karlsson, Erik Elmsäter, Dan Ankarholm och Jonas Grafström yrkar
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bevilja tilläggsanslag på 1 000 kkr till kulturnämnden för att finansiera Luleå Sommarbiennal. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges
anslag för oförutsedda behov

-

frågan om nivåhöjande anslag för åren 2008-2011 hänskjuts till
budgetberedningen.

Samtliga ledamöter hos Moderata samlingspartiet och Norrbottens
sjukvårdsparti reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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