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Ansökan om bidrag till traktorreparation – Luleå Ridklubb
Ärendebeskrivning
Luleå Ridklubb (LRK) har via tecknat drifts‐ och underhållsavtal ansvaret för
att driva verksamheten på ridanläggningen på Kalvholmen med stöd av
driftsbidrag från Luleå kommun. Luleå kommun upplåter anläggningen med
tillhörande inventarier. Driftsbidraget är dock inte så stort att det möjliggör
större investeringar.
LRK har hamnat i ett akut ekonomiskt krisläge p g a att deras traktor, en
Volvo BM 4200B, har blivit obrukbar. Utan en väl fungerande traktor går det
inte att bedriva den dagliga verksamheten. Det krävs ca 20 timmar traktortid
per vecka för att klara den löpande driften av anläggningen. En väl
fungerande traktor är en nödvändighet för denna typ av verksamhet som
omfattar såväl foderhantering som snöskottning och underhåll av utemiljön.
Traktorn skickades på reparation under våren eftersom det hördes missljud
när man använde den som tydde på en motorskada. Det visade sig dock att
det var betydligt fler funktioner på traktorn som behövdes åtgärdas än vad
man trodde varpå reparationen blev både dyr och tidskrävande. Under den
långa tid som traktorn har varit på reparation har LRK varit tvungen att hyra
traktor med förare för att klara de nödvändigaste göromålen i den dagliga
verksamheten. Den löpande kostnaden har LRK klarat av men man har inte
ekonomiska resurser att klara av kostnaden för reparationen av den egna
traktorn.
Under 2010 hade LRK en positiv ekonomisk utveckling. Under 2011 har LRK
inte lyckats med att behålla den trenden. Det beror främst på två faktorer.

Hästar som blivit sjuka och måste bytas ut

Ökade foder‐ och veterinärkostnader
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LRK har vidtagit vissa åtgärder för att åtgärda dessa problem.
LRK ansöker om bidrag med 199 866 kronor till kostnaden för reparation av
traktorn.

Yrkanden
Karl Petersen (S) yrkar bifall till framställningen samt att medelsanvisning
sker ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Nina Berggård (V), Anders Josefsson (M) och Yvonne Stålnacke (S) instämmer
i Karl Petersens yrkande.

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

bevilja ansökan om bidrag

‐

medelsanvisning sker ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

_____

Yrkanden
Nina Berggård (V) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

bevilja ansökan om bidrag

‐

medelsanvisning sker ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

_____

Beslutsexpediering
Luleå Ridklubb, ekonomikontoret
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