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Bidrag till Rysk-svenska föreningen Sputnik
Ärendebeskrivning
Rysk-svenska föreningen Sputnik har tidigare ansökt om ekonomiskt bidrag
till lokalhyra. Kommunstyrelsen beslutade att anslå 50 tkr för andra halvåret
2012 samt att möjligheterna att samordna verksamhetslokaler för flera
föreningar ska utredas.
I Föreningarnas hus på Storgatan 13 står socialförvaltningen för föreningarnas
hyra. Möjligheterna att inrymma även Sputnik i Föreningarnas hus har
undersökts. Undersökningen visar att det i Föreningarnas hus inte finns lediga
lokaler som Sputnik skulle kunna inrymmas i. Däremot finns en samlingslokal
som Sputnik vid behov skulle kunna boka och använda. Mot bakgrund av
detta kvarstår Sputniks behov av bidrag till lokalhyra.

Utvecklingskontorets förslag till beslut
Utvecklingskontoret föreslår plan- och tillväxtutskottet besluta att
-

ett årligt basbidrag om 100 tkr till Rysk-svenska föreningen Sputnik
under perioden 2013-2015 beviljas och hanteras i budgetprocessen
inför 2013.

Plan- och tillväxtutskottet förslag till beslut
Plan- och tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt
utvecklingskontorets förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kommunstyrelsen
Yvonne Stålnacke (S), Carola Lidén (C), Thomas Olofsson (FP), Omar
Jakobsson (S), Nina Berggård (V) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till
plan- och tillväxtutskottets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ett årligt basbidrag om 100 tkr till Rysksvenska föreningen Sputnik under perioden 2013-2015 beviljas och hanteras i
budgetprocessen inför 2013.
_____

Kommunfullmäktige
Anette Asplund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ett årligt basbidrag om 100 tkr till
Rysk-svenska föreningen Sputnik under perioden 2013-2015 och att det
hanteras i budgetprocessen inför 2013.
_____
Beslutsexpediering: Rysk-svenska föreningen Sputnik, Ekonomikontoret
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