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Ansökan om bidrag till uppförande av klubblokal i
Gammelstad för Norrlands Motorhistoriker
Bilagor:
Ansökan
Presentation av föreningen

Ärendebeskrivning
Norrlands Motorhistoriker ansöker hos Luleå kommun om 320 000 kr i bidrag
för uppförande av klubblokal i Gammelstad på tomt anvisad av kommunen.
Tomten ligger vid bussvändningsplatsen mitt emot kyrkogården.
Motorhistorikerna anordnar veteranbilsrally och utställningar. Ett samarbete
har också inletts med Brandkårsveteranerna vilket kommer att fördyra
byggnationen genom att man måste bereda utrymme för ett antal brandbilar.

Kulturförvaltningens yttrande
Det är viktigt att Gammelstads Världsarv får en positiv utveckling, inte minst
som besöksmål. Besöksaspekter och attraktioner är prioriterade områden i
förvaltningsplanen över Gammelstads Världsarv.
Ärendet skall prövas genom ett vanligt bygglovsförfarande. Det är av största
vikt att byggnadsnämnden tar hänsyn till den estetiska utformningen på
klubblokalen eftersom fastigheten kommer att ligga utanför Världsarvet
Gammelstads kyrkstad men delvis inom Världsarvets sk buffertzon. Åtgärder
inom buffertzonen får inte inverka negativt på de värden som Världsarvet
innehar. Ingen bygglovhandling har inkommit till byggnadsnämnden
(2011-03-25).
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Kyrkstadsrådet, Världsarvets formella diskussionsorgan, har 2008-03-05 och
2009-05-13 ställt sig positiv till val av plats förutsatt att tilltänkt etablering i
buffertzonen prövas.
Världsarvskontoret, som sorterar under kulturförvaltningen, kan idag inte
bedöma förslagets lämplighet eller graden av kulturmiljömässig anpassning.
När världsarvskontoret fått rätt underlag för en bedömning av ärendet och
fått yttra sig över klubblokalens placering, utformning och verksamhet i
Gammelstad så har kulturnämnden i Luleå inget ytterligare att invända.
Kulturnämnden har i detta yttrande i första hand riktat in sig på lämpligheten
för att uppföra en klubblokal för motorhistorisk verksamhet i Gammelstads
Världsarv.
Kulturnämndens beslutar att
-

yttrandet avser ansökan om ett kommunalt kulturbidrag på 320 000 kr
för uppförandet av klubblokal. En bedömning av det sökta bidragets
storlek är ogörlig eftersom kulturnämnden inte har tillgång till något
ekonomiskt underlag. Men trots detta kan vi fastslå att inom kulturnämndens ekonomiska ram finns inga medel för klubblokalens
uppförande.

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

ej tillstyrka ansökan från Norrlands Motorhistoriker.
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Yrkande
Karl Petersen (S) med instämmande av Omar Jakobsson (S) yrkar bifall till
ansökan om ett bidrag på 320 000 kronor men att bidraget utbetalas först vid
byggstart.

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

bevilja Norrlands Motorhistoriker ett bidrag på 320 000 kronor för
uppförande av klubblokal

-

bidraget utbetalas i samband med byggstart

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsoch personalutskottets förslag.
_____

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bevilja Norrlands Motorhistoriker ett bidrag på 320 000 kronor för
uppförande av klubblokal
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-

bidraget utbetalas i samband med byggstart

-

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

_____

Beslutsexpediering
Norrlands Motorhistoriker, ekonomikontoret
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