LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2011‐05‐30

99

203

Kommunstyrelsen

2011‐05‐16

121

261

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐04‐26

89

180

majkf14
Dnr 11.224‐90

Ansökan om utökad delfinansiering av driftsstödet för Luleå
Näringsliv AB
Ärendebeskrivning
Luleå Näringsliv AB ansöker om en utökning av driftsbidraget (grund‐
bidraget) från 1 000 000 kr till 1 200 000 kr. Den utökade finansieringen avser
funktionen företagslots. Den högre nivån på bidraget kommer att motsvaras
av en ökad serviceersättning från näringslivet (i form av arbete i branschråd).

Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

bevilja Luleå Näringsliv AB ett utökat driftsbidrag på 200 000 kr (totalt
1 200 000 kr)

Ekonomikontorets yttrande
Under förutsättning att utvecklingskontorets förslag om att kommunens
delfinansiering utökas med 200 000 kr tillstyrks, föreslår ekonomikontoret
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐

bevilja utvecklingskontoret tilläggsanslag år 2011 med 200 000 kronor.
Medel för 2011 anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

‐

medel för kommande år beaktas vid beredning av strategisk plan och
budget 2012‐2014.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag.

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

bevilja Luleå Näringsliv AB ett utökat driftsbidrag på 200 000 kr (totalt
1 200 000 kr)

‐

bevilja utvecklingskontoret tilläggsanslag år 2011 med 200 000 kronor.
Medel för 2011 anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

‐

medel för kommande år beaktas vid beredning av strategisk plan och
budget 2012‐2014.

_____

Yrkande
Yvonne Stålnacke (S) och Anders Josefsson (M) yrkar bifall till arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Anders Josefsson (M) och Erland Nilsson (LBPO) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jonas Brännberg (RS) yrkar avslag på förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

bevilja Luleå Näringsliv AB ett utökat driftsbidrag på 200 000 kr
(totalt 1 200 000 kr)

‐

bevilja utvecklingskontoret tilläggsanslag år 2011 med 200 000 kronor.
Medel för 2011 anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter.

‐

medel för kommande år beaktas vid beredning av strategisk plan och
budget 2012‐2014.

Reservation
Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

