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Ansökan om bidrag till den Europeiska sångtävlingen på
minoritetsspråk
Ärendebeskrivning
SWEBLUL ansöker hos Luleå kommun om 300 000 kr för Liet Lavlut
2008 som skall förläggas i Kulturens hus. SWEBLUL är huvudarrangör och
ansvarig för Liet Lavlut – den europeiska sångtävlingen på minoritetsspråk,
som är ett officiellt erkänt europeiskt arrangemang i samråd med
Europarådet, Länsstyrelsen och Landstinget i Norrbotten.
Syftet är att höja kvalitén på sång och musik som produceras i minoritetsregioner i Europa, skapa en större europeisk marknad och att etablera en
självbärande språkkulturell infrastruktur som främjar kulturturismen i
minoritetsregionerna. Målsättningen är också att främja mindre använda
språk i Sverige såsom samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Avsikten med den andra Liet Lavlut år 2008 är att utveckla konceptet från år
2006 och planera för en 2-3 dagar lång kulturfestival som attraherar
kulturturister från övriga Europa och minoritetsspråkgrupper. Man räknar
med att arrangemanget kommer att attrahera en rad internationella media.
SWEBLUL har inga egna verksamhetsmedel till projekt utan måste förlita sig
på de medel man kan erhålla genom externa finansiärer, medarrangörer eller
sponsorer.

Kulturnämndens yttrande
Kulturnämnden ser positivt på att Liet Lavlut förläggs till Kulturens hus i
Luleå 2008 under förutsättning att kommunstyrelsen står för den kommunala
finansieringen på 300 000 kr. Det skulle innebära en internationalisering av
Luleås kulturutbud och kringeffekterna på turism och regional kulturutveckling ska inte underskattas.
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Ekonomikontorets yttrande
Kulturnämnden ser positivt på att Liet Lavlut förläggs till Kulturens hus men
ansöker om att kommunstyrelsen står för den kommunala finansieringen på
300 000 kr. Nämnden själv finansierar således inte sångtävlingen.
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att
-

överlåta till kulturnämnden att besluta om eventuellt bidrag till
sångtävlingen Liet Lavlut och att det sker inom nämndens tilldelade
budgetram.

Yrkanden
Karl Petersen (s) yrkar bifall till ansökan samt att medel anvisas ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till ansökan samt att finansieringen sker
inom ramen för kulturnämndens kommunbidrag.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla ansökan

-

medelsanvisning sker ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

Reservation
Mattias Karlsson (m) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Yrkande
Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till ansökan samt att finansieringen sker
inom ramen för kulturnämndens kommunbidrag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.

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

Yrkanden
Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till ansökan samt att finansieringen sker
inom ramen för kulturnämndens kommunbidrag.
Omar Jakobsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla ansökan

-

medelsanvisning sker ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

_____

Beslutsexpediering
SWEBLUL, kulturnämnden, ekonomikontoret
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