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Ansökan om delfinansiering av LuleåKalaset, augusti 2008
Ärendebeskrivning
Luleå Mäss & Kongress ansöker om delfinansiering av LuleåKalaset 2008 med
500 000 kr (år 2007 beviljades 500 000 kr). Kalaset är ett samarbetsprojekt
mellan kommun, närings- och föreningsliv. Genom att dessa resurser
samordnas skapas förutsättningar för ett årligen återkommande arrangemang.
LuleåKalaset genomförs för sjätte gången och den totala kostnaden är ca 10,5
miljoner kronor. Totalt skall 3,0 miljoner kronor genereras från näringslivet.
Drygt 6,5 miljoner kr är budgeterade entréintäkter och ca 0,5 miljon kr via
arrendeintäkter. Konceptet grundlades 2003 och utvecklades 2004, 2005, 2006
och 2007 till en formidabel publiksuccé. LuleåKalaset är tillsammans med
Luleå Hockey och Kulturens Hus några av Luleås starkaste imagebärare.
Bolaget har efter 2005 års Luleåkalas låtit göra en utredning över
LuleåKalasets ekonomiska inflöde till Luleå kommun. Totalt genererade
LuleåKalaset 42,6 miljoner kr.
Inför 2008 års LuleåKalas skall programmet även innehålla en entréfri
torsdagskväll samt entréfria dagsprogram fredag och lördag.
LuleåKalaset skall fortsätta utveckla samarbetet med Luleåspelen, som är en
stor fotbollsturnering med 2 500 ungdomar i åldrarna 7 – 15 år, som
genomförs samma veckoslut som kalaset.
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Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bevilja medfinansiering på 500 000 kronor till Luleå Mäss & Kongress
för att genomföra LuleåKalaset 2008.

Ekonomikontorets yttrande
Luleå kommun har under de senaste åren medfinansierat LuleåKalaset med
500 000 kronor per år. Enligt uppgift från Luleå Mäss & Kongress har kalaset
redovisat positivt resultat under åren 2005 – 2007.
Under förutsättning att utvecklingskontorets förslag om kommunens
medfinansiering av 2008 års LuleåKalas på 500 000 kronor tillstyrks, föreslår
ekonomikontoret kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta att:
-

bevilja utvecklingskontoret tilläggsanslag under 2008 med 500 000
kronor

-

medel anvisas ut kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

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

bevilja medfinansiering på 500 000 kronor till Luleå Mäss & Kongress
för att genomföra LuleåKalaset 2008

-

bevilja utvecklingskontoret tilläggsanslag under 2008 med 500 000
kronor

medel anvisas ut kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
_____
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Yrkande
Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till ansökan med följande tillägg
-

uppdra till Luleå kommuns ägarrepresentant på bolagsstämman för
Luleå Kommunföretag AB besluta att ge Luleå Mäss & Kongress AB ett
koncernbidrag på 6 500 tkr för att i år kunna genomföra ett entréfritt
arrangemang.

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

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

Yrkanden
Karl Petersen (s) och Camilla Hansen (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till ansökan med följande tillägg
-

uppdra till Luleå kommuns ägarrepresentant på bolagsstämman för
Luleå Kommunföretag AB besluta att ge Luleå Mäss & Kongress AB ett
koncernbidrag på 6 500 tkr för att i år kunna genomföra ett entréfritt
arrangemang.

Göran Thyni (rs), Mårten Ström (s), Erika Josbrandt (kd) och Annika Eriksson
(mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg
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-

att Luleå kommun genom sitt stöd förutsätter att arrangemanget stärker
sin karaktär som familjefest genom
- att området planeras så att ytor som i första hand frekventeras av
barn och ungdom i görligaste mån hålls åtskilda från
alkoholutskänkningsställen
- att området planeras så att möjligheten till illegal försäljning och
intagande av alkohol och andra droger begränsas

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bevilja medfinansiering på 500 000 kronor till Luleå Mäss & Kongress
för att genomföra LuleåKalaset 2008

-

bevilja utvecklingskontoret tilläggsanslag under 2008 med 500 000
kronor

-

medel anvisas ut kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter

-

att Luleå kommun genom sitt stöd förutsätter att arrangemanget
stärker sin karaktär som familjefest genom
- att området planeras så att ytor som i första hand frekventeras av
barn och ungdom i görligaste mån hålls åtskilda från
alkoholutskänkningsställen
- att området planeras så att möjligheten till illegal försäljning och
intagande av alkohol och andra droger begränsas

_____

Beslutsexpediering
Luleå Mäss & Kongress, Ekonomikontoret, Utvecklingskontoret
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