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Medborgarförslag om att förändra Luleå Kalaset till ett öppet
arrangemang
Ärendebeskrivning
Bosse Carlsson anför följande i ett medborgarförslag 2007-11-14.
Nu är det dags att förändra Luleå Kalaset till ett öppet arrangemang.
Medborgarna i Luleå kommun är goda skattebetalare men de är inte goda nog
att få nyttja hela staden när kalaset drar igång för man stänger av stora delar
av innerstaden fler dagar och det medför stora problem att passera staden, gå
på restaurang, handla eller att komma till sin bostad, arbetsplats och att få
besök som inte kommer fram.
Genom att öppna för alla blir det fler vuxna på stan (se bara på den öppna
kvällen torsdag när det är fritt inträde). Därigenom kommer troligen
ungdomsfylleriet att minska.
Det krävs inte stora artistnamn utan det finns många bra lokala artister. För att
lösa det ekonomiska bör Luleå kommun titta på lösningar som Skellefteå,
Gävle och Göteborg har för att klara av kalaset utan inträde. För att ta ett
exempel var Segel VM som genomfördes i Luleå en folkfest utan dess like.
Låt kalaset bli en folkfest för kommunens medborgare och besökare med den
kultur och sjöstad som vi är borde kommunen inse värdet av att alla kan få en
trevlig weekend utan att betala ett saftigt inträde och framförallt slippa
apstaketet runt stan. Bara kostnaden för hyra, montering av staket, biljettpersonal, vakter m m som kostar stora belopp bör det ekonomiskt gå ihop.
Förslaget har stöd av många kommunmedborgare.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Kulturnämndens yttrande
Kulturnämnden anser att Luleå Kalaset är en viktig del av Luleås framtoning.
Luleå Kalaset är efter ett antal år efterfrågat, inarbetat och har hittat sin
organisation och ekonomi. Vi ser många faror i att förändra/döda ett vinnande
koncept.
1) Exklusiviteten, att med ett medvetet val besöka ett festivalområde går
förlorad.
2) Luleåbon vill se stora artister så en sänkning av kvalitetsnivån ligger inte i
fas med tiden.
3) Säkerhetsaspekten är mycket viktig vid stora folksamlingar. Överblicken
över festivalområdet blir sämre, publikströmningen framför scener blir
ostyrbar liksom över parker, torg och gator. Framkomligheten i området
minskar. Följden av en minskad säkerhet är troligtvis också ökat fylleri.
4) Luleå Kalaset, en sommarfestival med sina egna attribut och Kulturnatten
med sin inriktning av lokal och ideell karaktär kompletterar varandra.
5) För att ekonomiskt klara av ett ”Öppet” Luleå Kalas krävs en stor
kommunal insats, medel som inom kultursektorn kan användas på ett bättre
sätt.
Av ovan nämnda anledningar säger kulturnämnden nej till förslagsställaren
och anser att frågan i dagsläget inte behöver utredas.
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Luleå Mäss & Kongress yttrande
LuleåKalasets ledning utreder för tillfället möjligheten att göra Kalaset helt
entréfritt. Vi har undersökt, Skellefteå träfestival, Gävle, Göteborg och Malmö.
Malmöfestivalen har funnits i 20 år och utvecklas ständigt. Arrangemanget
kostade vid senaste genomförandet juni 2007, 27 milj. Malmö Stad
(skattebetalarna) bidrog med 16,5 milj. + 7 milj. i arrangemangsintäkter av
försäljningsplaster och sponsorer.
LuleåKalaset är redan i dag en av kommunens största imagebärare. Ett
entréfritt kalas skulle onekligen få ett eko långt utanför Luleå kommun som
skulle vara först i länet med en kostnadsfri folkfest i centrala stan.
Den totala kostnaden för Kalaset är idag 10,5 milj. varav kommunen
finansierar 0,5 milj. Resterande finansieras av Luleås näringsliv,
försäljningsplatser 6,5 milj. via entréintäkter som är den enskilt största
intäktsposten. Då skall det sägas att LuleåKalaset är branschens lägsta
entrépris av betalfestivalerna. Några större kostnadsbesparningar kan vi inte
räkna med, eftersom det sannolikt innebär att hela citykärnan måste städas
när området inte är inhägnat.
Luleå Mäss & Kongress är övertygad om att vi för samma kostnad som
tidigare skulle kunna ge medborgaren en kalasdag extra med att i högre
utsträckning använda oss av lokala förmågor kryddat med ett antal rikskända
artister under veckoslutet.

Yrkanden
Mattias Karlsson (m) föreslår att medborgarförslaget besvaras med Luleå
Mäss & Kongress yttrande.
Karl Petersen (s) yrkar avslag på medborgarförslaget enligt kulturnämndens
yttrande.
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Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott förslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget i enlighet med kulturnämndens yttrande.

Reservation
Mattias Karlsson (m) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Karl Petersen (s), Nina Berggård (v), Omar Jakobsson (s), Annika Eriksson
(mp) och Thomas Olofsson (fp) föreslår att kommunstyrelsen avslår
medborgarförslaget.
Mattias Karlsson (m), Erika Josbrandt (kd) och Camilla Hansen (c) föreslår att
medborgarförslaget besvaras med Luleå Mäss & Kongress yttrande.

Kommunstyrelsens föreslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget.

Reservationer
Mattias Karlsson (m) och Camilla Hansen (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Yrkanden
Mattias Karlsson (m), Camilla Hansen (c) och Erika Josbrandt (kd) yrkar att
medborgarförslaget besvaras med Luleå Mäss & Kongress yttrande.
Börje Lööw (v), Karl Petersen (s) och Annika Eriksson (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå medborgarförslaget.

Reservationer
Moderata samlingspartiets, centerpartiets och kristdemokraternas samtliga
ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Bosse Carlsson, kulturnämnden, Luleå Mäss & Kongress
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