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Delägarskap i BD pop AB
Bilagor: Bolagsordning för BD pop AB, Aktieägaravtal, Redovisning av BD
pop 2006‐2010, Verksamhetsplan 2011‐03‐09, Budget 2011‐2012.
Ärendebeskrivning
BD pop har bedrivits i projektform under perioden 2006‐01‐01 – 2010‐02‐28.
Syftet med projektet har varit att utveckla talanger och entreprenörskap samt
att vara en katalysator för den regionala musikbranschen. Målgruppen för
projektet var unga artister, musiker och företagare inom upplevelseindustrin.
Projektet har arbetat med artistutveckling, företagsutveckling,
marknadsföring och nätverksbyggande. Projektet har bidragit till framgångar
för artister från regionen och från Luleå kan exempelvis nämnas Movits!, Olle
Nyman, Ludvig Svartholm, Park Hotell, Zacke och Martina Lundberg.
Fr o m 2011‐03‐01 bedrivs verksamheten i bolagsform med Norrbottens läns
landsting som ägare. Tanken är att länets kommuner så snart som möjligt blir
delägare i bolaget, och Luleå kommun som huvudort och en av
huvudaktörerna i projektet är första kommun att behandla ärendet om
delägarskap.
BD pop ska:





vara ett regionalt resurs‐ och produktionscentrum för pop‐ och
rockmusik i syfte att stödja lokala talanger och stärka den regionala
musikbranschen, stimulera tillväxt av kreativa näringar och öka länets
attraktionskraft på unga.
upptäcka och utveckla norrbottniska talanger inom pop och rock så att
de når en större publik.
stärka såväl artisternas utveckling som kommersiella kompetens för att
de ska kunna ha musiken som yrke eller bisyssla.
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verka som samproducent i de produktioner som görs.
särskilt uppmärksamma och göra insatser gällande flickors och
kvinnliga musikers villkor eftersom branschen domineras av pojkar och
män.
ta vara på den kulturella mångfald som länets minoritetsspråk erbjuder.

Bolagets årliga budget beräknas vara 4 500 tkr. För att finansiera
verksamheten krävs årliga ägartillskott. Norrbottens läns landstings årliga
ägartillskott uppgår till 3 000 tkr och förslaget är att Luleå kommun går in
med 500 tkr/år vilket är detsamma som Luleå kommuns årliga insats för
verksamheten. Övriga kommuner i Norrbotten kommer under hösten att
erbjudas att bli delägare och därmed kunna dra full nytta av bolagets
verksamhet.
Bolaget har ett aktiekapital på 400 tkr. Antalet aktier är 4 000 med ett belopp
på 100 kr. Förslaget är att Luleå kommun köper 20 % av aktierna.
Förslag
Utvecklingskontoret föreslår plan‐ och tillväxtutskottet rekommendera
kommunfullmäktige besluta att





godkänna bifogade förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för
BD pop AB.
godkänna köpet av 800 aktier för totalt 80 tkr i BD Pop AB.
anslå 500 tkr för 2011 och 500 tkr för 2012 i verksamhetsbidrag till
BD pop AB.
Medel tas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Yrkanden
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på förslaget.
Karl Petersen (S) yrkar bifall till förslaget.
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Plan‐ och tillväxtutskottets förslag
Plan‐ och tillväxtutskotten beslutar enligt utvecklingskontorets förslag.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C) och Anders Josefsson (M) yrkar
avslag på plan‐ och tillväxtutskottets förslag.
Omar Jakobsson (S), Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP) och Yvonne
Stålnacke (S) yrkar bifall till plan‐ och tillväxtutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med plan‐ och tillväxtutskottets förslag.

Reservationer
Anders Josefsson (M) och Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____
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