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Ansökan ‐ Regnbågsdagen – en framtid för alla
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Ärendebeskrivning
Luleå kommuns utvecklingskontor och personalkontor planerar att arrangera
”Regnbågsdagen – En framtid för alla” om hbt‐frågor, den 28 oktober 2011 i
Kulturens hus. Målgruppen är politiker, tjänstemän och övriga intresserade
från hela länet. Norrbotten och Luleå upplevs inte lika öppet som andra
platser i landet. För att Norrbotten ska upplevas som mer attraktivt och för att
stärka varumärket Luleå samt för att locka flera studenter till Luleå ser vi att
det är viktigt att en sådan här dag ordnas i samverkan med andra offentliga
aktörer. Där vi alla är stora attitydpåverkare. År 2012 tas nästa steg då en
Pride‐festival arrangeras i Norrbotten i samverkan med hbt‐nätverket och
kommunen. Programmet för dagen har tagits fram i samverkan med hbt‐
personer och ovanstående aktörer.
Regnbågsdagen är kostnadsfri för deltagare och vi räknar med att fylla Lilla
salen i Kulturens hus med ca 300 deltagare. Vi söker nu medfinansiering från
kommunstyrelsen med 175 000 kr. Finansiering kommer även att sökas från
Norrbottens läns landsting, länsstyrelsen och Kommunförbundet i
Norrbotten.
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Ekonomikontorets yttrande
Under förutsättning att utvecklingskontorets ansökan om stöd med 175 000 kr
tillstyrks och att övrig finansiering tillstyrks av de tre andra parterna föreslår
ekonomikontoret kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta att
‐

bevilja utvecklingskontoret ett anslag till ”Regnbågsdagen – en
framtid för alla” på 175 000 kr för 2011.

‐

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (S), Anders Josefsson (M), Nina Berggård (V) och Omar
Jakobsson (S) yrkar bifall till framställningen.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
‐
i enlighet med ekonomikontorets förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
ekonomikontorets förslag.
_____
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