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Dnr 11.794-042

Ansökan om årligt driftbidrag för verksamheten Flygmuseet F21
Luleå
Ärendebeskrivning
I december 2007 fattades ett riksdagsbeslut som säkerställer 30 miljoner
kronor årligen som stöd till 23 utvalda museianläggningar med militär
anknytning. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer
stödjer museianläggningarnas driftskostnader med ca 50%. Museimyndigheterna svarar också för centrala kostnader som föremålshantering,
registrering, utställningshjälp, säkerhet och marknadsföring.
Flygmuseet F21 i Luleå är ett av de utvalda museerna i landet som bedriver
verksamhet i form av ideell förening med ca 120 medlemmar. Museet ligger i
direkt anslutning till F21 och nuvarande lokaler hyrs av Fortifikationsverket
till en årlig kostnad av 240 000 kr. Museet är öppet sex dagar i veckan under
sommarsäsongen, under övriga året endast torsdagar eller efter särskild
överenskommelse.
Flera av de flygplan och helikoptrar som utnyttjats vid flottiljen visas utanför
museet tillsammans med räddningsfordon, radarstationer och luftbevakningstorn. Men museets nio flygplan och två helikoptrar står för närvarande
utomhus utan skydd. Efter dialog med Fortifikationsförvaltningen är de
beredd att uppföra en hall till skydd för plan och helikoptrar till en kostnad av
26 000 kr/mån, d v s totalt 312 000 kr/år.
Förutom goda förvarings- och exponeringsmöjligheter av planen under hela
året ger detta möjlighet till utökat samarbete med flygteknikcentrum genom
fler maskiner och förbättrade undervisningsmöjligheter.
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Budget
Kostnader
Nuvarande hyra
Ny hall
TOTALT

20 tkr/mån, 240 tkr/år
26 tkr/mån, 312 tkr/år
46 tkr/mån, 552 tkr/år

Intäkter
Driftbidrag SFHM
Driftbidrag Luleå kommun
TOTALT

277 tkr/år
275 tkr/år
552 tkr/år

Kulturnämndens yttrande
Flygmuseet F21 som invigdes 2003 ligger strax utanför vakten till Norrbottens
flygflottilj F21 visar ett stycke svensk flyghistoria. Museiutställningarna
speglar det svenska luftförsvaret av Övre Norrland från 1940-tal och framåt.
Förutom flygplan, helikoptrar och räddningsfordon finns spännande
inomhusutställningar som visar utvecklingen i tioårsintervaller. Museet har
dessutom en specialutställning om den svenska frivilliga flygflottiljen i
Finland och dess insatser under vinterkriget 1939-40. I en Viggensimulator
kan du också själv prova dina vingar.
Flygmuseet är viktigt för att hålla kunskapen samlad, visualiserad och
tillgänglig för alla. Historien om Sveriges nordligaste flygbas som ett skydd
mot fienden i öster där Finlands sak också blev vår, är viktig att hålla levande.
Teknikhistoriskt är det också en skatt att tömma ur. Flygmuseet F21
kompletterar bilden av Luleå som ett tidigt och viktigt kommunikationsnav
både på land och på vatten. ”Högtflygande historier” från Flygmuseet F21
förstärker Luleå strategiskt viktiga läge och den teknikutveckling som vi fått
dela med världen. Idag fortsätter utvecklingen med vårt tekniska universitet.
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Kulturnämnden anser att det är nödvändigt att skydda flygplan och
helikoptrar från förstörelse och att stödja ett omfattande ideellt och publikt
arbete som utförs på Museet F21. Kulturnämnden har inga medel för ett årligt
driftsbidrag till Flygmuseet F21 med förordar att kommunstyrelsen tillstyrker
ansökan med 275 tkr/år.

Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår, mot bakgrund av begränsat ekonomiskt utrymme i
2012 års budget, kommunstyrelsen besluta att
-

avslå ansökan från Flygmuseet F21.

Yrkande
Karl Petersen (S) föreslår med instämmande av Anders Josefsson (M) och
Omar Jakobsson (S) att
-

90 000 kronor anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter för 2012 års kostnader

-

frågan om den fortsatta finansieringen behandlas i beredningen av
”Strategisk plan och budget 2013-2015”

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med Karl Petersens m.fl. förslag.
_____
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

90 000 kronor anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter för 2012 års kostnader

-

frågan om den fortsatta finansieringen behandlas i beredningen av
”Strategisk plan och budget 2013-2015”

_____

Beslutsexpediering
Flygmuseet F 21, kulturnämnden, ekonomikontoret
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