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38

87

Luleå Mäss och Kongress AB, Utvecklingskontoret, Ekonomikontoret

06.962

86
marskf11

Luleå Mäss och Kongress AB – ansökan om delfinansiering av
LuleåKalaset 2007
Utvecklingskontorets yttrande
Luleå Mäss & Kongress ansöker om delfinansiering av LuleåKalaset 2007 med
500 000 kr, samma belopp som kommunen bidragit med under åren 2005 och
2006. Kalaset är ett samarbetsprojekt mellan kommun, närings- och
föreningsliv. Genom att dessa resurser samordnas skapas förutsättningar för
ett årligen återkommande arrangemang.
LuleåKalaset genomförs för femte gången och den totala kostnaden är
beräknad till ca 9,4 miljoner kronor. Totalt skall 2,8 mkr genereras från
näringslivet, 4,5 mkr är budgeterade entréintäkter, ca 1,6 mkr utgör arrendeoch övriga intäkter och bidraget från kommunen 0,5 mkr.
Konceptet grundlades 2003 och har under åren därefter utvecklats till en stor
publiksuccé. LuleåKalaset är tillsammans med Luleå Hockey och Kulturens
Hus några av Luleås starkaste imagebärare. Luleå Mäss och Kongress har
efter 2005 års LuleåKalas låtit göra en utredning över Kalasets ekonomiska
inflöde till Luleå kommun. Totalt genererade LuleåKalaset 42,6 mkr.
Inför 2007 års LuleåKalas skall programmet utökas till en torsdagskväll med
låg entréavgift samt dagsprogram fredag och lördag utan entréavgift.
LuleåKalaset skall fortsätta utveckla samarbetet med Luleåspelen, en stor
fotbollsturnering med 2 500 ungdomar i åldrarna 7 – 15 år, som genomförs
samma veckoslut som kalaset.
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marskf11b
Utvecklingskontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige
•

bevilja medfinansiering på 500 000 kronor till Luleå Mäss & Kongress för
att genomföra LuleåKalaset 2007.

Ekonomikontorets yttrande
Under förutsättning att utvecklingskontorets förslag om kommunens
medfinansiering av 2007 års LuleåKalas på 500 000 kronor tillstyrks, föreslår
ekonomikontoret kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta att:
•

bevilja utvecklingskontoret tilläggsanslag under 2007 med 500 000 kronor

•

beslut om medelsanvisning tas i samband med ärendet angående
behandlingen av 2006 års bokslut samt reviderad budget för 2007.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
- i enlighet med ekonomikontorets förslag.
_____
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

bevilja utvecklingskontoret tilläggsanslag under 2007 med 500 000
kronor

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
_____
Conny Sundström, Ylva Strutz, Erika Josbrandt, Annika Eriksson, Jonas
Brännberg och Nina Berggård yrkar dels bifall till kommunstyrelsens förslag,
dels att Luleå Mäss & Kongress ska påvisa hur man har integrerat
kommunens alkohol- och drogpolicy i samband med Luleå Kalaset.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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marskf11c
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bevilja utvecklingskontoret tilläggsanslag under 2007 med 500 000
kronor

-

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

Kristdemokraternas och miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____
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